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Dôvodová správa 
 
Na valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. dňa 25.7.2018 

predseda valného zhromaždenia predložil návrh spoločníka - obce Lehota pod Vtáčnikom 

na prevod jeho obchodného podielu na ostatných spoločníkov. Ostatní zástupcovia 

spoločníkov prehlásili, že návrhy na nadobudnutie pomernej časti obchodného podielu 

musia prerokovať v mestských zastupiteľstvách a predložená informácia obce Lehota pod 

Vtáčnikom bola vzatá na vedomie. 

Valné zhromaždenie spoločníkom uložilo prerokovať vo svojich orgánoch návrhy na 

odkúpenie obchodného podielu, alebo jeho časti, spoločníka Lehota pod Vtáčnikom. Obec 

ponúka na predaj svoj 12,5% obchodný podiel v spoločnosti. Ďalšími spoločníkmi sú mesto 

Prievidza, mesto Handlová a mesto Bojnice (každý má 12,5% obchodný podiel) 

a spoločnosť PRIAMOS, a.s. Prievidza (s 50% obchodným podielom). 

 

Na valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. dňa 25.7.2018 

predseda valného zhromaždenia predložil návrh na navýšenie základného imania 

spoločnosti o 20 tisíc eur. Účelom navýšenia základného imania je obnova technického 

vybavenia spoločnosti podľa orientačného zoznamu predloženého riaditeľkou spoločnosti. 

Základné imanie sa má navýšiť pomerne podľa výšky obchodných podielov spoločníkov.  

Naposledy sa technické vybavenie obnovovalo v závere roka 2011. RTV Prievidza s.r.o. 

priebežne riešila drobné havarijné situácie v rámci svojich možností, ale na výraznejšiu 

obnovu nemá dostatok finančných prostriedkov.  Súčasné vybavenie televízie je poruchové 

a nezodpovedá potrebám vyplývajúcim zo zmlúv o dielo. Obnova technického vybavenia 

by umožnila televízii bezporuchový chod, vyššiu kvalitu obrazu, možnosť živého vysielania 

a priamych prenosov z rokovaní mestských zastupiteľstiev. V prípade navýšenia 

základného imania o 20 tisíc eur predstavuje pomerná časť mesta Prievidza ako 

spoločníka s 12,5% podielom sumu 2 500 eur.  

Valné zhromaždenie uložilo spoločníkom prerokovať vo svojich orgánoch návrhy na 

zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 20 000 €, pomerne podľa výšky svojich 

obchodných podielov a výsledky o prerokovaní písomne oznámiť konateľom spoločnosti. 
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Návrhy na uznesenia 

 

 

Mestská rada 

 

I. berie na vedomie 

ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5% obchodného podielu v spoločnosti 

Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza 

II.  odporúča – neodporúča MsZ 

prijať ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5% obchodného podielu, alebo 

jeho časti, v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 

10, Prievidza. 

 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh valného zhromaždenia spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., so sídlom 

Matice slovenskej 10, Prievidza na navýšenie základného imania spoločnosti o sumu 

20.000 €, a to pomerne k výške obchodných podielov spoločníkov, čo znamená, že mesto 

Prievidza ako spoločník s 12,5% podielom by sa na zvýšení základného imania podieľalo 

sumou 2 500 eur. 

II.  odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

a) zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. , so 

sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza o sumu 20.000,00 €, pomerne k výške obchodných 

podielov spoločníkov, čo predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% 

podielom čiastku 2.500 €; 

b) po schválení valným zhromaždením spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.  

zapracovanie čiastky na peňažný vklad mesta Prievidza do základného imania spoločnosti 

do najbližšej úpravy Programového rozpočtu mesta Prievidza. 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5% obchodného podielu v spoločnosti 

Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

prijatie ponuky obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5% obchodného podielu, alebo 

jeho časti, v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 

10, Prievidza. 

 



 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

návrh valného zhromaždenia spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., so sídlom 

Matice slovenskej 10, Prievidza na navýšenie základného imania spoločnosti o sumu 

20.000 €, a to pomerne k výške obchodných podielov spoločníkov, čo znamená, že mesto 

Prievidza ako spoločník s 12,5% podielom by sa na zvýšení základného imania podieľalo 

sumou 2 500 eur. 

 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

a) zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. , so 

sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza o sumu 20.000,00 €, pomerne k výške obchodných 

podielov spoločníkov, čo predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% 

podielom čiastku 2.500 €; 

b) po schválení valným zhromaždením spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.  

zapracovanie čiastky na peňažný vklad mesta Prievidza do základného imania spoločnosti 

do najbližšej úpravy Programového rozpočtu mesta Prievidza. 

 

 


